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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. В економіці України будівельна індустрія посідає 

одне з ключових місць за темпами розвитку і капіталізації, порівняно з іншими 

її сегментами. Згідно з офіційною статистикою, у будівельному комплексі 

зайнято понад 40 тис. підприємств, на яких працюють майже 800 тис. осіб. 

Упродовж 2015–2017 рр. організації відповідного профілю збільшили обсяги 

робіт, порівняно з попереднім періодом, більш ніж на 20,0 % (101,1 млрд грн), 

зокрема будівництво інженерних споруд зросло на 26,3 %, а житла – на 16,1 %
1
. 

Будівництво як одна зі стратегічних галузей економіки має важливе 

соціальне значення, адже забезпечує основні потреби населення, серед яких 

житло, інфраструктурна мережа, транспортне сполучення. Тому порушення та 

зловживання в будівництві, передусім такі, що призвели до людських жертв, 

завдали значних збитків громадянам та інтересам держави, завжди викликають 

занепокоєння та стурбованість у суспільстві.  

Висока прибутковість будівельного бізнесу спричиняє підвищену 

тінізацію цієї сфери. За звітами Всесвітнього банку, саме будівельну галузь, 

поряд з енергетикою та житлово-комунальним господарством, вважають 

найменш прозорою
2
. Зведення будинків і споруд нерідко супроводжується 

учиненням різних видів господарських правопорушень, у тому числі 

кримінальних. Спостерігається висока корумпованість службових осіб 

підрядних організацій та державних контролюючих органів, які пов’язані 

тіньовими схемами з комерційними структурами й організованими злочинними 

угрупованнями. Більшість «будівельних афер» мають прихованих «лобістів», 

які перешкоджають правоохоронним та іншим уповноваженим органам 

здійснювати якісні перевірки, блокують підготовку висновків, що змогли 

б припинити незаконні дії, як це передбачено законодавством. Нерідко 

внаслідок штучного завищення обсягів і вартості будівельних робіт, включаючи 

корупційну складову, зловмисники одержують незаконні надприбутки, розмір 

яких зазвичай перевищує фактичну собівартість новобудов. Системність 

і сталість розкрадань та інших злочинів у сфері будівництва дає підстави 

визнати, що вони реально загрожують безпеці країни. 

Аналіз криміногенної обстановки засвідчує, що за останні роки кількість 

злочинів у будівельній сфері залишається стабільно високою з тенденцією до 

щорічного зростання питомої ваги тяжких та особливо тяжких злочинів, а 

також розмірів заподіяної ними шкоди (у 2014 р. зареєстровано 2,8 тис. 

злочинів, у 2015 – 3,2 тис., у 2016 – 3,0 тис., у 2017 – 3,5 тис.)
3
. Серед виявлених 

правоохоронними органами кримінальних правопорушень переважають 

злочини проти власності (75,5 %), у тому числі вчинені шляхом привласнення, 

                                                 
1
 Соціально-економічне становище України за 2017 рік. Державна служба статистики 

України: URL: http: //www. ukrstat. gov.ua. 
2
 Organizational Information and Lending Data Appendixes. Annual Report. 2018. The World 

Bank: URL: http: //www.vsemirnyjbank.org/ua/about/annual-report. 
3
 Звіт Генеральної прокуратури України про кримінальні правопорушення, вчинені на 

підприємствах, установах, організаціях за видами економічної діяльності за 2014–2017 рр. 
URL: https://www.gp.gov.ua/ua/stst.html. 

http://www.vsemirnyjbank.org/ru/about/annual-report
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розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим 

становищем (39,9 %), обману та зловживання довірою (12,2 %), а також 

порушення правил безпеки під час виконання будівельних робіт (8,0 %). 

Водночас статистичні дані не відображають латентної складової 

правопорушень. Характерним для будівельної галузі є кваліфіковане 

приховування злочинцями слідів та ознак кримінально караних діянь шляхом 

використання мережі різних господарюючих суб’єктів недержавного сектору, 

що займаються будівельним бізнесом, підроблення проектно-кошторисної, 

реєстраційної та дозвільної документації, ігнорування будівельних норм 

і правил безпеки, неправомірного доступу до інформації в автоматизованих 

телекомунікаційних мережах, застосування удосконалених технологій 

відмивання злочинних доходів, що значно ускладнює своєчасне виявлення та 

документування ознак злочинів і викриття винуватих осіб. 

Отже, перед органами досудового розслідування постає комплекс 

складних правових, організаційних і тактичних завдань у кримінальних 

провадженнях зазначеної категорії.  

Згідно з офіційною статистикою, загалом по країні та в розрізі регіонів 

притягнення винуватих осіб до кримінальної відповідальності за злочини у 

сфері будівництва все ще не може вважатись достатньо ефективним (упродовж 

2015–2017 років у провадженні органів досудового розслідування перебувало 

8,5 тис. кримінальних правопорушень цієї категорії, у яких вручено 

повідомлення про підозру – 3,2 тис., а направлено до суду з обвинувальним 

актом – лише 1,4 тис.). Через відсутність скоординованої державної політики 

у сфері боротьби зі злочинністю, досвід правоохоронних органів і судову 

практику щодо розслідування та розгляду таких діянь не узагальнено. На 

ситуацію впливає й застарілість існуючих криміналістичних методик, які не 

адаптовані до правових і соціально-економічних умов перехідного періоду, 

суттєво оновленого кримінального процесуального законодавства та 

організаційних змін у системі органів кримінальної юстиції. За результатами 

проведеного опитування слідчих, більшість респондентів (85,0 %) зазначили 

необхідність розроблення й упровадження в правозастосування сучасних 

криміналістичних рекомендацій, які б дали змогу оптимізувати процес 

розслідування різних категорій злочинів у сфері будівництва. 

Підґрунтям цього дослідження стали праці вітчизняних і зарубіжних 

учених у галузі криміналістики, кримінального процесу та судової 

експертології, які розглядали проблеми теорії та практики розслідування 

злочинів у різних сегментах господарювання, зокрема Ю. П. Аленіна, 

Л. І. Аркуші, О. Я. Баєва, В. П. Бахіна, В. Д. Берназа, Р. С. Бєлкіна, Г. П. Власової, 

І. О. Возгріна, А. Ф. Волобуєва, В. К. Гавла, В. І. Галагана, І. В. Гори, І. В. Гловюк, 

В. Г. Гончаренка, М. Л. Грібова, Л. Я. Драпкіна, В. А. Журавля, А. В. Іщенка, 

В. А. Колесніка, Н. І. Клименко, О. Н. Колесніченка, В. П. Колмакова, 

В. О. Коновалової, В. П. Корж, В. С. Кузьмічова, О. В. Курмана, О. П. Кучинської, 

В. В. Лисенка, В. К. Лисиченка, Л. М. Лобойка, В. Г. Лукашевича, 

Є. Д. Лук’янчикова, В. Т. Маляренка, Г. А. Матусовського, Д. Й. Никифорчука, 

В. Т. Нора, В. О. Образцова, Ю. Ю. Орлова, М. А. Погорецького, 

Б. Г. Розовського, М. В. Салтевського, Д. Б. Сергєєвої, Р. Л. Степанюка, 
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О. Ю. Татарова, В. Г. Танасевича, В. В. Тіщенка, Л. Д. Удалової, В. І. Фаринника, 

П. В. Цимбала, К. О. Чаплинського, С. С. Чернявського, Ю. М. Чорноус, 

В. Ю. Шепітька, О. Г. Шило, М. Є. Шумила, Б. В. Щура, О. О. Юхна, 

О. Г. Яновської та ін. Прикладні аспекти запобігання та протидії окремим видам 

злочинів у сфері будівництва розглядали також Д. І. Бєдняков, Р. І. Благута, 

В. І. Василинчук, А. А. Вознюк, С. В. Євдокименко, А. Ф. Зелінський, 

А. Б. Камоцький, П. В. Кобзаренко, Г. С. Крайник, В. Д. Ларічев, О. М. Литвак, 

О. М. Литвинов, В. М. Махов, А. В. Микитчик, В. Л. Ортинський, І. М. Попова, 

А. В. Савченко, О. В. Таран, О. В. Тихонова, В. В. Топчій, В. В. Фещук, 

М. С. Цуцкірідзе, В. В. Чернєй, М. П. Яблоков, О. В. Яскевич та ін. 

Зазначені та інші вчені зробили вагомий внесок у розроблення 

досліджуваної проблематики, однак їх праці ґрунтувались на законодавстві, що 

наразі втратило чинність або зазнало суттєвих змін, а тому не повною мірою 

враховують та не завжди відповідають потребам сучасної теорії права 

і правозастосовної практики. Важлива науково-прикладна проблема 

узагальнення і впорядкування існуючих рекомендацій з розслідування окремих 

видів злочинів у сфері будівництва є передумовою проведення цільового 

монографічного дослідження з висвітленням змісту та зв’язків елементів 

криміналістичної характеристики й відповідних технологій злочинної 

діяльності, а на цій основі – формуванням теоретично-методологічних основ 

комплексної криміналістичної методики та окремих методик з виокремленням 

доцільних й ефективних у практичному застосуванні засобів, прийомів 

і методів збирання та фахового використання специфічних доказів. Вказані 

чинники обумовлюють вибір теми дисертаційної роботи та її актуальність, 

а також свідчать про нагальну необхідність її комплексного дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний 

напрям дослідження узгоджується зі Стратегією національної безпеки України 

(Указ Президента України від 26 травня 2015 р. № 287/2015), Стратегією 

розвитку органів системи Міністерства внутрішніх справ на період до 

2020 року (розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. 

№ 1023-р), Стратегією розвитку Національної академії правових наук України 

на 2016–2020 роки (постанова загальних зборів НАПрН України від 3 березня 

2016 р.). Дисертаційна робота відповідає Переліку перспективних напрямів 

кандидатських та докторських дисертацій за юридичними спеціальностями 

(рішення президії НАПрН України від 18 жовтня 2013 р. № 86/11), Переліку 

пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх 

справ України на період 2015–2019 років (наказ МВС України від 16 березня 

2015 р. № 275), Основним напрямам наукових досліджень Національної 

академії внутрішніх справ  на 2018–2020 рр. (рішення Вченої ради від 26 грудня 

2017 р., протокол № 28/1). Тему дисертації затверджено Вченою радою НАВС 

23 грудня 2014 р. (протокол № 23). 

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є комплексне розв’язання 

теоретичних і практичних проблем методики розслідування злочинів у сфері 

будівництва, формування на цій основі концептуальних засад збирання доказів, 

а також науково обґрунтованих рекомендацій стосовно вдосконалення 

законодавства та практики його застосування у контексті предмета дослідження. 
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Для досягнення зазначеної мети поставлено такі задачі: 

– прослідкувати ґенезу та з’ясувати сучасний стан досліджень проблем 

методики розслідування злочинів у сфері будівництва;  

– окреслити підходи до визначення поняття та виокремити ознаки 

злочинів у сфері будівництва, а також здійснити їх криміналістичну 

класифікацію як методологічне підґрунтя для розроблення окремих методик 

розслідування; 

– надати порівняльно-правову характеристику основних моделей 

досудового розслідування злочинів у сфері будівництва в Україні, 

західноєвропейських країнах, державах пострадянського простору та США; 

– розкрити значення криміналістичної характеристики, змісту та 

взаємозв’язків її елементів для формування методики розслідування злочинів у 

сфері будівництва; 

– визначити типові способи вчинення злочинів у сфері будівництва, 

здійснити структурний аналіз окремих технологій злочинної діяльності; 

– розкрити зміст основних елементів криміналістичної характеристики 

злочинів у сфері будівництва – обстановки вчинення злочину, предмета 

злочинного посягання, осіб, які вчиняють злочини, та слідової картини; 

– розробити концепцію комплексної криміналістичної методики 

розслідування злочинів у сфері будівництва, з’ясувати її місце в системі 

криміналістичних методик; 

– охарактеризувати структуру та зміст комплексної криміналістичної 

методики розслідування злочинів у сфері будівництва, визначити перспективи 

формування окремих методик; 

– запропонувати теоретичні основи формування методик розслідування 

привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання 

службовим становищем (розкрадань) у сфері будівництва; шахрайств, 

пов’язаних із залученням коштів інвесторів на будівництво; порушень правил 

безпеки під час проведення будівельних робіт; 

– розкрити порядок та особливості проведення окремих слідчих 

(розшукових) дій під час розслідування злочинів у сфері будівництва; 

– з’ясувати особливості тимчасового доступу до речей і документів 

(їх виїмки) як заходу забезпечення кримінального провадження під час 

розслідування злочинів у сфері будівництва; 

– виокремити доктринальні і прикладні проблеми використання 

спеціальних знань, у тому числі залучення спеціалістів, призначення ревізій та 

судових експертиз, для встановлення обставин, що мають значення для 

кримінального провадження. 

Об’єкт дослідження – правовідносини, що виникають у сфері діяльності 

органів досудового розслідування та суду під час виявлення та розслідування 

злочинів у сфері будівництва, а також розгляду кримінальних справ цієї 

категорії. 

Предмет дослідження – теоретичні основи та практика розслідування 

злочинів у сфері будівництва. 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети, розв’язання 

обумовлених нею задач, забезпечення наукового обґрунтування результатів 
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дослідження використано комплекс загальнонаукових і спеціальних методів, 

які застосовуються в юридичній науці, зокрема: історико-правовий – під час 

ретроспективного аналізу становлення і розвитку наукових досліджень, 

законодавства та правозастосовної практики щодо розслідування злочинів 

у сфері будівництва (підрозділи 1.1, 1.2); порівняльно-правовий – у процесі 

аналізу кримінального процесуального законодавства та досвіду реалізації його 

положень суб’єктами кримінального провадження з боку обвинувачення 

в різних країнах (підрозділ 1.3); формально-логічний (догматичний) – під час 

встановлення обсягу та змісту категорій криміналістичної характеристики, 

методик розслідування, збирання доказів, використання спеціальних знань 

у межах предмета дослідження (розділи 1–4); системно-структурний – для 

розкриття змісту та зв’язків елементів криміналістичної характеристики 

злочинів у сфері будівництва, структури і змісту комплексної криміналістичної 

методики (розділи 2, 3); моделювання – у межах побудови моделей окремих 

методик розслідування злочинів у сфері будівництва (розділ 3); статистичний 

– під час узагальнення кількісних результатів, опрацювання статистичних звітів 

й емпіричного матеріалу (розділи 1–4); соціологічні (анкетування, 

інтерв’ювання, опитування) – у процесі вивчення думок працівників органів 

досудового розслідування, з’ясування ефективності застосування окремих 

криміналістичних прийомів та організаційних заходів (розділи 1–4). 

Емпіричну базу дослідження становлять систематизовані дані державної 

та відомчої статистичної звітності за 2013–2017 рр.; узагальнені матеріали 

вивчення 450 кримінальних справ (проваджень) про злочини проти власності, 

у сфері господарської та службової діяльності, проти безпеки виробництва, 

а також 718 вироків, винесених судами України щодо злочинів у сфері 

будівництва в зазначений період; зведені дані опитувань 480 слідчих та 

співробітників оперативних підрозділів Національної поліції з більшості 

регіонів України, а також інтерв’ювання 190 працівників служб безпеки 

організацій будівельного комплексу; офіційні звіти, інформаційні листи та 

аналітичні довідки Верховного Суду, Вищого спеціалізованого суду України 

з розгляду цивільних і кримінальних справ, МВС України, Національної поліції 

України, Генеральної прокуратури України, Державної судової адміністрації 

України, Державної фіскальної служби України, Служби безпеки України, 

Міністерства фінансів України, Державної аудиторської служби України, 

Державної архітектурно-будівельної інспекції України, Державної служби 

фінансового моніторингу України. Під час підготовки дисертації використано 

й власний багаторічний практичний досвід роботи, у тому числі на керівних 

посадах в оперативних та слідчих підрозділах МВС і Національної поліції 

України, а також результати безпосереднього ознайомлення з діяльністю 

правоохоронних органів в Угорщині, Туреччині, ФРН, Норвегії та Польщі. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація 

є першим в Україні дослідженням комплексу теоретичних і практичних 

проблем методики розслідування злочинів у сфері будівництва. У роботі 

обґрунтовано низку положень і висновків, нових у концептуальному плані 

й важливих для юридичної науки, а також діяльності правоохоронних органів. 

Зокрема: 
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вперше: 

– на основі застосування міждисциплінарного підходу (аналізу 

теоретичних положень криміналістики, кримінального процесу, блоку 

економіко-правових дисциплін), а також узагальнення напрацювань зарубіжних 

вчених визначено криміналістичну категорію «злочини у сфері будівництва», 

що становлять однорідну групу суспільно небезпечних діянь проти власності, 

у сфері господарської діяльності, у сфері службової та професійної діяльності, 

пов’язаної з наданням публічних послуг, проти авторитету органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, проти безпеки 

виробництва; в основу їх систематизації покладено комплекс спільних ознак 

особи правопорушника, обстановки і предмету злочинів, слідоутворення та 

специфічних засобів збирання і використання доказів; 

– розкрито зміст та зв’язки елементів криміналістичної характеристики 

злочинів у сфері будівництва (способу підготовки, учинення та приховування 

злочинів; обстановки вчинення злочину; предмета злочинного посягання; 

відомостей про осіб, які вчинили злочини, злочинні групи та потерпілих; 

слідової картини), важливе місце в якій посідають взаємозв’язки слідової 

картини та способу вчинення злочинів, оскільки характер і локалізація слідів 

безпосередньо визначаються діями винуватих осіб, які в певній обстановці 

(з урахуванням специфіки функціонування будівельної організації, умов 

зберігання матеріальних цінностей, охорони об’єктів та контролю) обирають 

конкретний предмет (предмети) злочинного посягання (будівельні матеріали, 

обладнання та кошти), залишаючи криміналістично значимі відображення 

в речах і документах, дослідження яких має найбільше значення для 

встановлення ознак події злочину та причетних до нього осіб; 

– доведено криміналістичне значення виокремлення у структурі 

обстановки вчинення злочинів у сфері будівництва специфіки функціонування 

будівельної організації (характеристика стадій і технологічних циклів, стану 

контролю за придбанням, зберіганням  і використанням майна, фінансової 

дисципліни, повноважень і відповідальності конкретних осіб, їх доступу до 

матеріалів, обладнання чи коштів), яка визначає зміст, характер, способи та 

порядок оформлення будівельних робіт, з урахуванням яких правопорушники 

обирають конкретний спосіб учинення злочину; 

– науково аргументовано доцільність запровадження у практику 

розслідування злочинів у сфері будівництва зарубіжного досвіду правової 

регламентації та організаційного забезпечення окремих процесуальних дій 

і допоміжних організаційних заходів, які стосуються: створення та 

функціонування міжнародних слідчих груп; порядку забезпечення 

відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням інвесторам 

унаслідок шахрайств, пов’язаних із залученням коштів на будівництво; 

запобігання вчиненню крадіжок будівельних матеріалів (обладнання), а також 

виявлення викраденого майна; використання аналітичних інструментів для 

моніторингу відомостей у державних реєстрах та інформаційних системах; 

удосконалення прийомів документального аналізу фінансово-господарської 

діяльності будівельних організацій різних форм власності; проведення 

тактичних операцій з установлення ознак штучного завищення обсягів 
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і вартості будівельних робіт; цільової фахової спеціалізації слідчих 

(детективів); 

– визначено структуру комплексної криміналістичної методики 

розслідування злочинів у сфері будівництва, що включає загальні положення 

(основи) розслідування корисливих посягань на власність, службових 

зловживань і порушень правил безпеки виробництва, та окремі (групові, 

видові і внутрівидові) методики розслідування привласнення, розтрати майна 

або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем 

(розкрадань), шахрайств, пов’язаних із залученням коштів інвесторів на 

будівництво, порушень правил безпеки при проведенні будівельних робіт, 

а також споріднених і супутніх злочинів, передбачених ст. 197
1
, 205, 206, 209, 

361, 364, 364
1
, 366, 367 КК України; 

– обґрунтовано напрями подальшої диференціації криміналістичних 

методик розслідування злочинів у сфері будівництва з урахуванням критеріїв 

розподілу злочинів залежно від родового об’єкта, способів і технологій 

злочинної діяльності, етапів будівництва, характеристик суб’єкта злочину, 

способу приховування правопорушень; 

– запропоновано порядок (програму) збирання стороною обвинувачення 

доказів учинення розкрадань у сфері будівництва шляхом проведення 

комплексу пов’язаних єдиним тактичним задумом слідчих (розшукових), інших 

процесуальних дій та організаційних (контрольних) заходів, у тому числі 

вилучення (шляхом тимчасового доступу або обшуку) й огляду проектно-

кошторисної та іншої документації; застосування методів контролю 

(інвентаризації, контрольних обмірів, економіко-криміналістичного та 

документального аналізу); проведення ревізії (аудиту, службових та інших 

перевірок) будівельної організації; допиту свідків, потерпілих і підозрюваних; 

призначення та проведення окремих видів експертиз; 

– з’ясовано специфіку призначення судово-економічних і будівельно-

технічних експертиз, зокрема на основі результатів проведених документальної 

ревізії та інших перевірок, що дає змогу юридично грамотно сформулювати 

запитання експертові, визначитися з призначенням інших видів експертиз або 

надати рекомендації щодо висунення версій й проведення слідчих 

(розшукових) дій, спрямованих на виявлення, вилучення та дослідження 

предметів і документів з ознаками речових доказів; 

удосконалено: 

– доктринальні підходи щодо криміналістичної класифікації злочинів 

проти власності, службових зловживань та порушень правил безпеки під час 

будівництва, що є основою для подальшої диференціації та систематизації 

методик їх розслідування; 

– наукову систематизацію найбільш поширених способів учинення 

привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання 

службовим становищем (розкрадань) у сфері будівництва, характерних для них 

ознак матеріального та інтелектуального підроблень документів будівельних та 

інших пов’язаних з ними організацій, а також категорій причетних до злочину 

службових і матеріально-відповідальних осіб;  
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– типологію правопорушників, які причетні до вчинення злочинів у сфері 

будівництва, за певними критеріями, зокрема характером виконуваних ними 

професійних функцій на об’єкті будівництва, кримінально-правовими 

ознаками, кількісно-якісним складом;   

– наукові пропозиції стосовно диференціації завдань початкового етапу 

розслідування злочинів у сфері будівництва з урахуванням розподілу типових 

слідчих ситуацій на сприятливі, несприятливі та нейтральні відповідно до 

обсягу та змісту наявної у слідчого інформації про подію злочину та причетних 

до його вчинення осіб; 

– теоретичне обґрунтування необхідності удосконалення нормативної 

моделі збирання доказів розкрадань у сфері будівництва шляхом упровадження 

сучасних форм і методів роботи з документальними джерелами інформації та 

фактичними даними, до яких належать інвентаризація, контрольний обмір, 

економічний і документальний аналіз, ревізія (аудит), а також пов’язані з ними 

слідчі (розшукові) й інші процесуальні дії;  

– наукові підходи до вирішення проблеми оптимізації діяльності органів 

досудового розслідування в разі виявлення як ознак заволодіння майном або 

коштами інвесторів службовими особами компаній-забудовників (управителів), 

так і порушень правил безпеки під час будівництва, що спричинило (могло 

спричинити) загибель людей або інші тяжкі наслідки; 

дістало подальший розвиток: 

– періодизація розвитку криміналістичних знань щодо розслідування 

окремих видів (груп) економічних (господарських) злочинів, які вчиняються 

у сфері будівництва, на основі якої виявлено тенденції та обґрунтовано 

напрями диференціації й інтеграції окремих методик;  

– теоретичні положення щодо формування окремих (групових, видових 

і внутрішньовидових) методик розслідування привласнення, розтрати майна або 

заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (розкрадань); 

шахрайств, пов’язаних із залученням коштів інвесторів на будівництво; порушень 

правил безпеки під час будівництва з  виокремленням актуальних для практики 

проблем, які потребують подальшого наукового опрацювання; 

– наукові підходи щодо вирішення проблеми подолання протидії 

розслідуванню з боку підозрюваного в ситуаціях, коли він не має наміру 

сприяти стороні обвинувачення в отриманні повної та достовірної інформації, 

не визнає своєї участі у вчиненні кримінального правопорушення, наполягає, 

що не усвідомлював протиправного характеру своїх дій, перекладає вину на 

співучасників, відмовляється від давання показань або дає очевидно неправдиві 

(суперечливі) показання; 

– криміналістичні положення, що визначають ситуаційний підхід до 

етапів розслідування злочинів у сфері будівництва залежно від сприятливих 

і несприятливих чинників об’єктивного та суб’єктивного характеру; 

– характеристика способів учинення привласнення, розтрати майна 

(будівельних матеріалів, обладнання, коштів) або заволодіння ним шляхом 

зловживання службовим становищем у сфері будівництва, серед яких 

виокремлено найбільш поширені технології протиправної діяльності; 
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– наукові пропозиції з удосконалення нормативного регулювання 

тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську 

таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України) і таємницю нотаріальних дій 

(п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України); 

– доктринальне обґрунтування необхідності кримінально-процесуального 

врегулювання підстав призначення, порядку і термінів проведення позапланових 

ревізій, у тому числі додаткової і повторної перевірки, з унесенням відповідних 

змін та доповнень до КПК України, Закону України «Про основні засади 

здійснення державного фінансового контролю в Україні». 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

сформульовані висновки, рекомендації і пропозиції є конкретним внеском як 

у криміналістичну науку, так і в практику досудового розслідування злочинів, 

оскільки сприяють оптимізації діяльності органів досудового слідства, 

становлять підґрунтя для формування оновлених засад правозастосовної 

й судової практики. Викладені в дисертації висновки і пропозиції впроваджено 

та можуть бути використані у: 

– законотворчій діяльності – під час опрацювання проектів змін 

та доповнень до ряду положень кримінального процесуального законодавства, 

законів України (лист Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності від 5 грудня 2018 р. 

№ 04–18/12–2143); 

– діяльності органів досудового розслідування – для розроблення та 

вдосконалення відомчих і міжвідомчих нормативно-правових актів, підготовки 

методичних рекомендацій з питань організації виявлення, документування та 

розслідування злочинів у сфері будівництва (акти Головного слідчого 

управління Національної поліції України від 8 жовтня 2018 р., Головного 

слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби 

України від 15 листопада 2018 р., Департаменту захисту економіки 

Національної поліції України від 10 вересня 2018 р., Департаменту оперативно-

технічних заходів Національної поліції України від 13 листопада 2018 р.); 

– освітньому процесі – під час підготовки освітніх програм, навчальних 

і практичних посібників, підручників, курсів лекцій, методичних рекомендацій, 

тестових завдань і дидактичних матеріалів з криміналістики, теорії оперативно-

розшукової діяльності та фінансових розслідувань, а також при проведенні 

різних видів занять за блоками відповідних дисциплін і спецкурсів в системі 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації слідчих і співробітників 

оперативних підрозділів Національної поліції України, прокурорів, а також 

фахівців органів державного архітектурно-будівельного нагляду та 

аудиторського контролю (акти Національної академії внутрішніх справ від 

10 жовтня 2018 р., Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка від 25 жовтня 2018 р., Державної архітектурно-будівельної інспекції 

України від 16 жовтня 2018 р., Державної аудиторської служби України від 

02 листопада 2018 р.); 

– науково-дослідній діяльності – для підготовки монографій, методик 

правоохоронної діяльності, аналітичних оглядів, а також як методологічне 

підґрунтя для опрацювання проектів змін і доповнень до законодавства, 
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відомчих (міжвідомчих) нормативно-правових актів, удосконалення методик 

експертних досліджень (акти Державного науково-дослідного експертно-

криміналістичного центру МВС України від 20 вересня 2018 р., Київського НДІ 

судових експертиз Міністерства юстиції України від 26 вересня 2018 р., 

Національної академії внутрішніх справ від 19 жовтня 2018 р., Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка від 25 жовтня 2018 р.). 

Особистий внесок здобувача. Викладені в дисертації висновки 

й положення, що становлять її новизну, розроблені автором особисто. При 

обґрунтуванні окремих найважливіших положень дослідження використано 

фундаментальні і прикладні праці інших учених з відповідним посиланням. 

Наукові результати, отримані в кандидатській дисертації, повторно на захист 

докторської дисертації не виносяться.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи, висновки й рекомендації оприлюднені на міжнародних, всеукраїнських 

і міжвузівських науково-практичних та науково-теоретичних конференціях, 

круглих столах і семінарі, а саме: «Кримінологічна теорія і практика: досвід, 

проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення» (м. Київ, 25 берез. 2016 р.); 

«Теоретико-прикладні проблеми юридичної науки на сучасному етапі 

реформування кримінальної юстиції» (м. Хмельницький, 15 квіт. 2016 р.); 

«Фіскальна політика в Україні в кримінально-правовому вимірі» (м. Вінниця, 

26 квіт. 2016 р.); «Донецький юридичний інститут: 55 років на теренах освіти 

і науки» (м. Кривий Ріг, 13 трав. 2016 р.); «Актуальні проблеми кримінального 

права та процесу» (м. Кривий Ріг, 10 черв. 2016 р.); «Держава і право 

незалежної України: здобутки та перспективи» (м. Одеса, 24 черв. 2016 р.); 

«Актуальні питання використання можливостей позапланових документальних 

ревізій та інших перевірок у кримінальному судочинстві» (м. Київ, 30 черв. 

2016 р.); «Наукове забезпечення досудового розслідування: проблеми теорії та 

практики» (м. Київ, 8 лип. 2016 р.); «Формування правових позицій щодо 

розслідування міжнародних злочинів» (м. Київ, 28 жовт. 2016 р.); «Реалізація 

державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі» (м. Київ, 9 груд. 

2016 р.); «Актуальні питання кримінального права, процесу і криміналістики, 

удосконалення судової і правоохоронної систем» (м. Сєверодонецьк, 19 трав. 

2017 р.); «Актуальні проблеми кримінального права та процесу» (м. Кривий Ріг, 

16 черв. 2017 р.); «Тіньова економіка: світові тенденції та українські реалії» 

(м. Київ, 23 черв. 2017 р.); «Актуальні проблеми досудового розслідування» 

(м. Київ, 5 лип. 2017 р.); «Право та проблеми сталого розвитку в умовах 

глобалізації світу» (м. Харків, 3–6 жовт. 2017 р.); «Сучасні тенденції розвитку 

криміналістики та кримінального процесу» (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.); 

«Корупційна злочинність у міжнародному вимірі: форми, методи та засоби 

протидії» (м. Київ, 9–10 листоп. 2017 р.); «Актуальні питання кримінального 

процесу, криміналістики та судової експертизи» (м. Київ, 24 листоп. 2017 р.); 

«Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх 

вирішення» (м. Київ, 21 квіт. 2018 р.); «Роль інституту викривачів у запобіганні 

та протидії корупції» (м. Київ, 2 листоп. 2018 р.); «Актуальні проблеми 

кримінального права» (м. Київ, 21 листоп. 2018 р.).  
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Публікації. Основні положення дисертації опубліковано в 59 наукових 

працях, серед яких одна одноособова монографія, 17 статей – у наукових 

фахових виданнях України, шість статей – у наукових періодичних виданнях 

інших держав, 21 стаття – у збірниках тез доповідей, оприлюднених на 

міжнародних, всеукраїнських і міжвузівських науково-практичних і науково-

теоретичних конференціях, круглих столах і семінарі, а також 14 праць, які 

додатково відображають наукові результати дослідження. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається з анотації, переліку 

умовних позначень, вступу, чотирьох розділів, що включають у себе 

12 підрозділів, висновків, списку використаних джерел (500 найменувань на 

53 сторінках) і восьми додатків. Повний обсяг дисертації становить 

510 сторінок, із них основний текст дисертації – 380 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано вибір теми дисертації; визначено зв’язок роботи 

з науковими програмами, планами, темами; сформульовано мету, задачі, об’єкт, 

предмет, методи дослідження, охарактеризовано його методологію та 

емпіричну базу; розкрито наукову новизну та практичне значення одержаних 

результатів, їх апробацію. 

Розділ 1 «Теоретичні засади розслідування злочинів у сфері 

будівництва» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Стан наукових досліджень проблем криміналістичної 

методики розслідування злочинів у сфері будівництва» проаналізовано наукові 

праці вітчизняних та зарубіжних вчених різних періодів, що стосувалися 

розслідування окремих видів (груп) економічних (господарських) та інших 

споріднених злочинів, які вчиняються у будівельному комплексі. 

Встановлено, що періодизація розвитку криміналістичних знань у галузі 

методики розслідування злочинів у сфері будівництва умовно охоплює декілька 

історичних періодів: імперський – дореформений (до 1860-х рр.) 

і післяреформений (до 1917 р.); радянський – довоєнний, післявоєнний  

(1945–1960-ті рр.), соціалістичного будівництва (1960-ті – середина 1980-х рр.) 

та пострадянський (після 1991 р.). Визначено, що саме в ХІХ ст. розпочалося 

формування основ криміналістичної методики (Г. Гросс, С. М. Трегубов). За 

радянських часів відбулося становлення методик розслідування окремих видів 

злочинів (С. А. Голунський, В. І. Громов, Б. М. Шавер, І. М. Якімов). Праці 

радянських криміналістів ґрунтувалися на практиці, характерній для командно-

адміністративної планової системи господарювання з виокремленням положень 

розслідування корисливих злочинів у сфері капітального будівництва 

(Г. М. Сафонов, Ю. Б. Утевський), поступовою диференціацією програм 

розслідування залежно від ускладнення та розширення (удосконалення) 

способів учинення розкрадань у будівельних організаціях (Г. П. Свешніков, 

Ф. Т. Селюков, Л. А. Сергєєв, М. С. Чугунов), подальшою систематизацією 

наукових знань про розслідування розкрадань державної та колективної 

власності у зв’язку з проведенням будівельних робіт (Д. І. Бєдняков, В. П. Корж, 

Г. А. Матусовський, А. І. Натура, М. Ю. Фроловський).  
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Після розпаду СРСР криміналісти країн пострадянського простору 

зосередились на дослідженні питань методики розслідування злочинів 

у будівельній галузі вже в умовах формування ринкової економіки 

(І. В. Веренич, А. Ф. Волобуєв, С. В. Задерако, О. В. Курман, В. В. Лисенко, 

Р. Л. Степанюк, С. С. Чернявський, О. В. Яскевич), у тому числі вчинених шляхом 

шахрайства з застосуванням раніше невідомих способів (Х. М. Михайлова, 

Н. Ю. Макарова, І. М. Попова, А. Н. Розін, Г. М. Чернишов та ін.), а також 

порушень правил безпеки під час виконання будівельних робіт (Ш. К. Вахітов, 

В. К. Глістін, І. А. Кучерков, О. В. Таран, М. П. Яблоков  та ін.). 

Наголошено, що в умовах стрімкого розвитку ринкової економіки 

в Україні проблема протидії корисливим посяганням на майно та іншим 

злочинам у сфері будівництва набуває особливої гостроти та актуальності, що 

потребує зведення в єдину теоретичну концепцію характеристик окремих їх 

виявів, зокрема різних видів розкрадань, злочинів у сфері службової діяльності, 

проти безпеки виробництва та інших, важливих з погляду пізнання загальних 

закономірностей злочинної діяльності та методологічних засад розслідування 

на нинішньому етапі розвитку кримінального матеріального і процесуального 

права та положень теорії оперативно-розшукової діяльності. 

На основі ретроспективного аналізу наукових праць визнано 

пріоритетним розроблення криміналістичних методик за напрямами 

розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом 

зловживання службовим становищем (розкрадань) у сфері будівництва 

(підтвердили 88,3 % опитаних); шахрайств, пов’язаних із залученням коштів 

інвесторів на будівництво (60,6 %); порушень правил безпеки під час 

будівництва (53,9 %). 

У підрозділі 1.2 «Криміналістична класифікація злочинів у сфері 

будівництва» з використанням теоретичного інструментарію (В. А. Журавель, 

В. В. Тіщенко, В. Ю. Шепітько та ін.) та на основі аналізу слідчої практики 

здійснено їх систематизацію за різними критеріями, що має гносеологічне та 

прикладне значення. 

Доведено, що при всій багатоплановості кримінально-правового змісту 

і кваліфікації злочинів у сфері будівництва вони все ж становлять однорідну групу 

суспільно небезпечних діянь, об’єднаних на основі таких спільних ознак:  

по-перше, злочини вчиняють суб’єкти, які є учасниками правовідносин в одній 

галузі економіки – будівництві (охоплює організаційні, вишукувальні, проектні, 

будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи, пов’язані зі створенням, 

зміною або знесенням об’єктів, а також взаємодію учасників будівництва 

з компетентними органами з приводу організації та здійснення таких робіт); по-

друге, злочини, у тому числі корупційного характеру, вчиняють особи зв’язку зі 

здійсненням ними професійної діяльності шляхом порушення норм і правил 

будівництва, а також представники державних інституцій під час реалізації 

дозвільних, тендерних, контрольно-наглядових та інших закріплених 

регулятивним законодавством процедур; по-третє, предметами (знаряддями) 

злочинів є матеріали, обладнання, будівельна техніка та інше специфічне майно, 

що використовується в ході будівельних робіт; по-четверте, сліди злочинної 

діяльності у сфері будівництва відображаються (фіксуються) як у будівельній 
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продукції, так і у відповідних господарських і фінансових документах; по-п’яте, 

збиранню доказів учинення злочинів у сфері будівництва сприяє використання 

органами досудового розслідування спеціальних будівельно-технічних знань, що 

обумовлює важливість фахової спеціалізації слідчих. 

У контексті формування криміналістичних методик розслідування 

важливе методологічне значення має розподіл злочинів у сфері будівництва 

залежно від родового об’єкта кримінально-правової охорони (проти власності; 

у сфері господарської діяльності; у сфері службової та професійної діяльності, 

пов’язаної з наданням публічних послуг; проти авторитету органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян; проти безпеки 

виробництва); способів (технологій) учинення суспільно небезпечних діянь 

(крадіжка, привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом 

зловживання службовим становищем, шахрайство, порушення правил безпеки 

під час виконання будівельних робіт); етапів будівництва (підготовка до 

будівельних робіт, у тому числі дозвільні і тендерні процедури, та їх початок; 

активна фаза будівництва; завершення будівництва і здача об’єкта в 

експлуатацію, з часто притаманним корупційним залученням працівників 

державних контролюючих органів, комунальних та інших служб); суб’єкта 

злочину (загальний суб’єкт, спеціальний суб’єкт). 

У підрозділі 1.3 «Зарубіжний досвід досудового розслідування злочинів у 

сфері будівництва» на основі проведеного аналізу законодавчої регламентації 

та особливостей організації розслідування злочинів у західноєвропейських 

країнах, державах пострадянського простору та США аргументовано, що для 

вітчизняної практики інтерес становить досвід Румунії, Болгарії, США, Великої 

Британії, Німеччини, Словенії, Хорватії та Естонії, у яких організація та 

методика досудового розслідування полягає в аналізі фінансово-господарських 

документів будівельної компанії й організацій-контрагентів із залученням 

спеціалістів відповідного профілю (аудитори, бухгалтери, будівельники) як 

безпосередніх консультантів слідчих бригад.  

Визнано перспективним створення та функціонування міжнародних слідчих 

груп (в Україні використовується лише міжнародна правова допомога при 

проведенні процесуальних дій), що мало б забезпечувати прискорене та 

об’єктивне досудове розслідування злочинів у сфері будівництва, ефективний 

пошук коштів і майна підозрюваних. Бажаним є також запровадження єдиного 

реєстру будівельного обладнання (з досвіду США), що сприятиме забезпеченню 

відшкодування шкоди, виявленню викраденого майна та запобіганню вчиненню 

інших злочинів.  

Важливого значення набувають отримання й оброблення інформації з 

державних реєстрів та інших відкритих джерел інформації з використанням 

аналітичних інструментів, у тому числі із застосуванням сучасних систем 

поліцейської діяльності, керованої аналітикою (ILP). Значна увага приділяється 

застосуванню тактичної операції з установлення ознак завищення обсягів і 

вартості будівельних робіт (Республіка Білорусь, Казахстан), а також виявлення 

та врахування детермінантів учинення правопорушень у сфері будівництва 

(у більшості європейських країн діють окремі підрозділи, головним завданням 

яких є виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню злочинів).  
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Враховуючи, що в КПК ряду європейських держав проведення комплексу 

специфічних слідчих (розшукових) дій, у тому числі негласних, офіційно 

покладається на слідчого, він повинен мати цільову фахову спеціалізацію 

(знання специфіки фінансово-господарських операцій, які здійснюються на 

будівництві, бухгалтерського обліку, державних закупівель, податків та інших 

складових будівництва), що включає підготовку, перепідготовку і підвищення 

кваліфікації (75,0 % опитаних наголошують на запровадженні відповідної 

спеціалізації у межах курсу криміналістики). Водночас для розслідування 

злочинів у сфері будівництва необхідні й спеціалісти з економічною, технічною 

та іншою освітою, що передбачає підбір кадрів з числа випускників таких 

закладів з подальшою їх спеціалізацією (протягом одного – двох років) та 

набуттям юридичних знань і навиків провадження досудового розслідування.  

Розділ 2 «Криміналістична характеристика злочинів у сфері 

будівництва» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Значення криміналістичної характеристики для 

формування методики розслідування злочинів у сфері будівництва» 

аргументовано, що криміналістична характеристика як наукова категорія 

є теоретичним підґрунтям, на якому розробляється методика розслідування 

злочинів. Зміст криміналістичної характеристики становить комплекс 

відомостей про злочинну діяльність, що має пізнавальне (побудова описової 

моделі злочинної діяльності) та аналітичне (встановлення кореляційних зв’язків 

між елементами, що мають закономірний характер) значення. З урахуванням 

обох складових можливе формування криміналістичної методики як продукту 

наукового аналізу, з одного боку, і практичного інструментарію у вигляді 

конкретних програм (алгоритмів) розслідування – з іншого.  

До головних елементів криміналістичної характеристики злочинів у сфері 

будівництва належать: спосіб підготовки, учинення та приховування злочинів; 

обстановка вчинення злочину; предмет злочинного посягання; відомості про осіб, 

які вчинили злочини, злочинні групи та потерпілих; слідова картина злочину. 

У підрозділі 2.2 «Загальна характеристика способів учинення злочинів 

у сфері будівництва» доведено, що спосіб учинення злочину є найбільш 

інформативним елементом криміналістичної характеристики привласнення, 

розтрати майна (будівельних матеріалів, обладнання, коштів) або заволодіння 

ними шляхом зловживання службовим становищем; шахрайств, пов’язаних із 

залученням коштів інвесторів на будівництво; крадіжок будівельних матеріалів, 

інструменту, техніки, особистих речей робітників. Окремо розглянуто юридичний 

склад порушення (недотримання) вимог законодавчих норм й інших 

нормативно-правових актів про охорону праці, а також правил безпеки під час 

виконання будівельних робіт з підвищеною небезпекою, у тому числі вчинених 

з необережності. 

За результатами аналізу матеріалів кримінальних проваджень щодо 

фактів привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом 

зловживання службовим становищем, основними та найбільш поширеними, 

залежно від джерела розкрадань, є такі способи вчинення досліджуваної 

категорії кримінальних правопорушень: укладення фіктивних договорів 

підряду (субпідряду) з подальшим підробленням офіційних документів з метою 
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незаконного заволодіння коштами, виділеними на будівництво (48,3 %); 

складання фіктивних актів приймання виконаних будівельних робіт (форми   

КБ-2в) з метою незаконного перерахування грошових коштів (40,1 %); 

використання підроблених довідок (форма КБ-3) про завищену вартість 

виконаних будівельних робіт, порівняно з фактичними витратами (38,5 %); 

привласнення службовою особою коштів, виділених в авансовому порядку на 

будівництво, які перебували в її віданні (24,8 %); умисне внесення завідомо 

неправдивих відомостей до матеріальних звітів з метою привласнення коштів 

(19,0 %); розтрата коштів, виділених на проведення конкретного обсягу робіт, 

на потреби, не пов’язані з виконанням взятих зобов’язань з будівництва, 

обумовлених договором (14,5 %); підроблення документів (дефектний акт, 

кошторис), на підставі яких обґрунтовується проведення будівельних робіт 

певної кошторисної вартості, а також, які відображають грошовий вираз етапів 

будівництва (12,5 %); завищення обсягів виконаних робіт та застосування 

неправильних нормативів на роботи шляхом фальсифікації звіту про 

витрачання будівельних матеріалів у співвідношенні з будівельними нормами 

(12,2 %); підроблення службовою особою відомостей на видачу заробітної 

плати за договором підряду на виконання будівельних (ремонтних) робіт 

(9,5 %); укладення договору про пайову участь у будівництві з подальшим 

привласненням коштів, ввірених за умовами такого договору (8,0 %). Зазначені 

схеми, як правило, поєднуються з різними видами службових підроблень 

проектно-кошторисної та фінансово-господарської документації (договорів 

підряду на виконання будівельних робіт, актів приймання виконаних робіт, 

відомостей щодо виплати заробітної плати, довідок вартості будівельних 

матеріалів тощо) та корупційними діяннями службових осіб будівельних 

організацій і уповноважених державних органів. Поширеною схемою реалізації 

необлікованих товарно-матеріальних цінностей є їх недопоставка на об’єкт, на 

який їх було виписано (придбано). Зазначене супроводжується підробленням 

супровідних документів (товарно-транспортних накладних) про одержання 

матеріалів відповідальною особою, а наприкінці звітного періоду – унесенням 

завідомо неправдивих відомостей про використання матеріалів під час 

проведення будівельних робіт. 

Технології шахрайства у сфері будівництва охоплюють комплекс 

заздалегідь спланованих організаційних заходів, у тому числі з використанням 

офіційних документів та здійсненням господарських операцій, пов’язаних як 

з обманом потерпілого (потерпілих) на етапі підготовки до вчинення злочину, 

так і приховуванням ознак правопорушення шляхом: створення уявлення про 

законність купівлі-продажу нерухомого майна, яке не може бути відчужене 

(43,1 %); введення потерпілого в оману щодо отримання заробітку від 

фінансування будівництва об’єкта нерухомості (28,6 %); використання 

підроблених документів та створення уявлення про наявність пільг, які 

дозволяють отримати житло (кошти) на будівництво (придбання) нерухомості 

(18,2 %); використання для будівництва коштів фізичних і юридичних осіб, 

штучне створення умов для незаконного (протиправного) набуття іншою 

особою права власності (17,0 %); укладання агентського договору, предметом 
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якого є будівництво житла за кордоном, без наміру виконувати взяті 

зобов’язання (6,8 %). 

Узагальнення судової практики та результатів опитувань правоохоронців 

свідчить, що злочини, пов’язані з порушенням будівельних норм і правил, 

вчиняються шляхом як умисного недотримання законодавства про охорону 

праці та правил, що стосуються безпечного виконання певних робіт (допуск до 

виконання робіт не підготовлених відповідним чином осіб; використання 

несправної техніки; надання вказівок про виконання робіт з порушенням 

правил безпеки тощо), так і бездіяльності, що полягає в ухиленні від дій, які 

відповідальна особа повинна була і мала можливість вчинити згідно 

із нормативами (відсутність інструктажу; ігнорування вимог про перевірку 

технічного стану обладнання тощо). 

Таємне заволодіння майном (крадіжка) у сфері будівництва здебільшого 

вчиняється з охоронюваних приміщень будівельних майданчиків та інших 

об’єктів як із застосуванням спеціальних технічних засобів, так і знарядь, 

призначених для господарсько-побутових потреб.  

У підрозділі 2.3 «Структурний аналіз інших елементів криміналістичної 

характеристики злочинів у сфері будівництва» виокремлено значимі для 

методики розслідування ознаки обстановки вчинення злочину, предмета 

злочинного посягання, осіб, які вчиняють злочини, та слідової картини, що 

важливо для організації і тактики виявлення та розслідування зазначеної 

категорії кримінальних правопорушень. 

Доведено, що специфіка будівельної діяльності визначає зміст, характер, 

способи ведення й оформлення будівельних робіт, що впливає на спосіб 

вчинення злочину та слідову картину. Характер часових та просторових 

параметрів обстановки визначається типом об’єкта будівництва (житловий, 

промисловий, сільськогосподарський), конкретним місцем учинення злочину 

(будівельний майданчик, склад, адміністративні приміщення), а також 

порядком фінансування робіт або використання певних будівельних матеріалів, 

техніки, обладнання. Тож у разі вчинення злочину на об’єкті промислового 

призначення розмір шкоди та наслідки злочину можуть значно відрізнятись від 

подібного злочину під час будівництва житлового будинку. Криміналістичне 

значення мають також стадії будівництва: підготовча, проектувальна, 

проведення підрядних торгів (тендерних процедур), безпосереднього 

будівництва, приймання зведеного об’єкта в експлуатацію. 

Предметом злочинних посягань є переважно будівельні матеріали та 

грошові кошти. Це зумовлено тим, що на об’єктах будівельної галузі на всіх 

етапах робіт використовуються значні обсяги фінансування, а на території 

будівельного майданчику (об’єкті будівництва) зберігаються різні за 

призначенням та вартістю обладнання, техніка, інструменти.  

Більшість злочинів у сфері будівництва вчиняють у зв’язку з виконанням 

винуватими своїх професійних функцій (88,5 %). З урахуванням ознак, які 

характеризують особу правопорушника, здійснено їх статистичний розподіл за 

певними критеріями: за відношенням до будівництва («внутрішні» та 

«зовнішні»); за кримінально-правовим статусом (загальні та спеціальні 

суб’єкти); залежно від виникнення умислу (ситуаційні та серійні); за кількісно-
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якісним складом (одинаки, які вчинять злочин у співучасті, учасники 

організованих груп і злочинних організацій). 

У слідовій картині злочинів у сфері будівництва найважливіше значення 

мають документи, що містять криміналістичні ознаки, а саме: будівельної 

організації (юридичної особи) – дозвільні (у тому числі погоджувальні 

і узгоджувальні), установчі та реєстраційні, організаційно-управлінські, 

проектно-кошторисні, бухгалтерського обліку та звітності, що підтверджують 

виконання договірних зобов’язань або відображають результати внутрішніх 

і зовнішніх перевірок; підприємств, установ та організацій, які наділені правом 

розпорядження коштами на будівництво (розрахунково-платіжні відомості, 

банківські платіжні документи, договори про пайову участь тощо); органів, 

уповноважених на здійснення контрольних та ревізійних функцій (акти ревізій, 

проведення контрольних обмірів, позапланових документальних перевірок, 

зустрічних звірок); нормативні документи, що регулюють будівельну діяльність 

(загальні та локальні нормативно-правові акти, технічні регламенти, державні 

стандарти, будівельні норми і правила, технічні умови). 

Взаємозв’язок слідової картини та способу вчинення злочинів полягає в 

тому, що характер і локалізація слідів безпосередньо визначаються діяннями 

винуватих осіб, які в певній обстановці (з урахуванням специфіки діяльності 

будівельної організації, умов зберігання товарно-матеріальних цінностей, 

охорони об’єктів та контролю) обирають конкретний предмет (предмети) 

злочинного посягання (будівельні матеріали та обладнання, кошти в готівковій 

і безготівковій формах), залишаючи відображення в матеріальній обстановці та 

документах, дослідження яких має особливе значення для встановлення ознак 

злочинів та причетних до нього осіб. 

Розділ 3 «Наукові засади методики розслідування злочинів у сфері 

будівництва» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Концепція криміналістичної методики розслідування 

злочинів у сфері будівництва та її значення в системі криміналістичних 

методик» аргументовано, що в методологічному плані систематизація й 

упорядкування окремих криміналістичних рекомендацій обумовлені такими 

чинниками: по-перше, будь-який злочин у сфері будівництва під час його 

вчинення може трансформуватися в інший (видозмінитися); по-друге, на 

початковому етапі кримінального провадження складно визначити конкретний 

вид (склад) правопорушення і перед слідчим постає проблема, яку саме 

методику застосовувати (наявність базової методики сприяє вирішенню цього 

завдання). Підтверджено, що концепція комплексної методики розслідування 

злочинів у сфері будівництва пов’язана з іншими галузями наукових знань. 

Пропонується вважати, що комплексна методика розслідування злочинів 

у сфері будівництва – це розроблена на основі аналізу практики органів 

досудового розслідування структурована система відомостей про особливості 

криміналістичної характеристики злочинів певних видів (груп), що включає 

відповідні програми (комплекси) слідчих (розшукових), негласних слідчих 

(розшукових) та інших процесуальних дій на різних етапах досудового 

провадження. В її основі – перетин групових, видових і внутрівидових методик 

розслідування корисливих посягань на власність, службових зловживань 
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і порушень правил безпеки на виробництві. Комплексну методику 

розслідування злочинів у сфері будівництва становлять загальні положення 

(основи) та спеціальні (окремі) методики. 

У підрозділі 3.2 «Структура та зміст комплексної криміналістичної 

методики розслідування злочинів у сфері будівництва» на основі аналізу 

поглядів учених щодо формування та класифікації методик розслідування 

злочинів, зокрема у сфері економічної діяльності (А. Ф. Волобуєв, 

В. В. Лисенко, Г. А. Матусовський, В. В. Тіщенко та ін.), виокремлено низку 

групових (цільових) методик розслідування: привласнення, розтрати майна або 

заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (розкрадань) 

у сфері будівництва; шахрайств, пов’язаних із залученням коштів інвесторів на 

будівництво житла; порушень правил охорони праці та безпеки під час 

будівництва; споріднених і супутніх злочинів у сфері будівництва. 

До змісту комплексної криміналістичної методики розслідування 

злочинів у сфері будівництва належать такі основні структурні елементи: 

криміналістична характеристика злочинів (спосіб учинення злочину; час, місце 

та обстановка вчинення злочину; знаряддя та засоби вчинення злочину; 

предмет злочинного посягання; особа потерпілого; особа злочинця; типові 

сліди злочину); комплекси процесуальних заходів, зокрема слідчих 

(розшукових) і негласних слідчих (розшукових) дій, спрямованість та 

послідовність яких залежать від різних чинників і ситуацій розслідування; 

типові слідчі ситуації на окремих етапах розслідування, зміст яких визначають 

особливості пошуково-пізнавальних процесів, що спрямовані на вирішення 

кваліфікаційних, процесуальних, організаційно-управлінських, профілактичних 

та інших завдань; особливості використання спеціальних знань, у тому числі 

матеріалів ревізій та перевірок, призначення судових експертиз. 

Запропоновано систематизацію елементів комплексної криміналістичної 

методики, що найбільш ефективна для вирішення завдань практики та 

раціональної організації діяльності й обрання оптимальних методів 

ефективного розслідування злочинів у сфері будівництва. 

У підрозділі 3.3 «Перспективи та напрями формування окремих методик 

розслідування злочинів у сфері будівництва» аргументовано, що подальший 

розвиток криміналістичних досліджень має бути спрямований на теоретичне 

обґрунтування й концептуальне визначення елементів структури окремих 

методик розслідування.  

Для розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним 

шляхом зловживання службовим становищем (розкрадань) у сфері будівництва 

має значення з’ясування типу конкретної слідчої ситуації відповідно до обсягу 

та змісту наявної в слідчого процесуально закріпленої інформації про подію 

злочину та осіб, причетних до його вчинення (76,0 % опитаних). Слідчі ситуації 

початкового етапу розподілено на сприятливі, несприятливі та нейтральні, що 

впливає на визначення завдань розслідування: встановлення події розкрадання, 

способу та предмета злочинного посягання; виявлення та викриття осіб, які 

вчинили розкрадання; вивчення системи організації будівництва; визначення 

характеру та розміру завданої злочином шкоди; виявлення та процесуальне 

закріплення слідів злочину; встановлення зв’язків розкрадання з іншими 
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злочинами; виявлення причин та умов, які сприяли вчиненню розкрадань 

(з правовим реагуванням на їх усунення). Згідно з даними опитування слідчих 

та співробітників оперативних підрозділів, у разі, якщо достовірно відомо про 

факти вчинення розкрадань та постає необхідність точно встановити обсяги 

завищення виконаних робіт та розміри завданої шкоди, найбільш ефективними 

вважаються методи економіко-криміналістичного та документального аналізу 

відкритих джерел інформації (74,6 %), а також одержання довідок за 

офіційними запитами, використання конфіденційного співробітництва, 

оперативне спостереження, обстеження приміщень, ділянок місцевості (58,5 %). 

У разі виявлення ознак заволодіння коштами або іншим майном 

інвесторів службовими особами компаній-управителів або забудовників 

важливо встановити прямий умисел винуватих осіб щодо їх привласнення, про 

що може свідчити відсутність у сторони договору реальних можливостей 

виконати взяті на себе зобов’язання по будівництву. Прямими доказами 

наявності такого умислу можуть вважатись: документи, виконані або підписані 

фігурантом, зміст яких розкриває його протиправні плани; показання очевидців 

(родичів, колег, знайомих та ін.) про наміри фігуранта та характер здійснюваної 

діяльності; протоколи за результатами проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій; результати інвентаризацій, ревізій, інших спеціальних 

перевірок. На підставі змістовного аналізу типових слідчих ситуацій 

початкового етапу розслідування запропоновано програми (алгоритми) їх 

розв’язання з проведенням відповідних комплексів слідчих (розшукових) та 

інших процесуальних дій, зокрема допиту потерпілих і свідків, тимчасового 

доступу до речей і документів, призначення експертиз. 

Під час розслідування порушень правил охорони праці та безпеки у 

процесі будівництва слід враховувати, що всі документи, які свідчать про 

вчинення злочину, про причинно-наслідковий зв’язок між нещасним випадком 

та порушенням правил (будівельних норм, актів про охорону праці, правил 

безпеки), зберігаються в потенційного підозрюваного, який вживає заходів 

щодо приховування події злочину задля уникнення відповідальності. 

Головними завданнями, що постають перед слідчим на початковому етапі 

розслідування, є належний збір і фіксація матеріальних слідів злочину (у 90,0 % 

проваджень розпочинається з огляду місця події) з метою висунення і перевірки 

робочих версій (мало місце порушення вимог законодавчих норм та інших 

нормативно-правових актів про охорону праці; порушено правила безпеки при 

проведенні будівельних робіт з боку відповідальних службових осіб; смерть або 

шкода здоров’ю настала внаслідок необережності самого потерпілого; вчинено 

умисний злочин проти життя та здоров’я, який замасковано під нещасний 

випадок); визначення осіб, які сприймали ідеальні сліди злочинів, чим 

розширюється база свідків; виявлення ознак, що свідчать про порушення 

правил безпеки під час виконання будівельних робіт; встановлення обставин 

учинення злочину; призначення інженерно-технічної експертизи, експертизи 

з безпеки життєдіяльності та інших видів експертних досліджень (зокрема 

й судово-медичних). 
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Розділ 4 «Організація і тактика збирання доказів у кримінальних 

провадженнях про злочини у сфері будівництва» складається з трьох 

підрозділів. 

У підрозділі 4.1 «Проведення слідчих (розшукових) дій під час 

розслідування злочинів у сфері будівництва» проаналізовано основні засоби 

збирання стороною обвинувачення доказів у кримінальних провадженнях 

досліджуваної категорії, до яких належать виявлення, огляд, вилучення 

і забезпечення збереження документів та інших матеріальних носіїв інформації. 

Вказано, що основними процесуальними способами отримання документів 

з ознаками речових доказів є огляд та обшук (як слідчі (розшукові) дії), 

тимчасовий доступ до речей і документів (глава 15 КПК України), 

витребування документів, висновків ревізій та актів перевірок (у порядку 

ч. 2 ст. 93 КПК України). 

Аргументовано, що огляд документів спрямований на виявлення ознак, 

які свідчать про матеріальне або інтелектуальне підроблення, а також 

встановлення порушень проектно-кошторисної документації, допущених у 

процесі будівництва. Насамперед досліджують документи, що відображають 

фінансово-господарські операції з проведення будівельно-монтажних 

і ремонтних робіт. У 43,0 % проваджень зазначеної категорії об’єктом огляду 

також були різні предмети офісної електронної техніки – персональні 

комп’ютери, цифрові пристрої для зберігання електронної інформації (жорсткі 

диски, флеш-карти, компакт-диски), а також вилучені з місць проведення 

будівельних робіт предмети, що використовуються під час будівництва і мають 

значення для розслідування. Тактика огляду місця події ґрунтується на 

загальних криміналістичних рекомендаціях. Типовими об’єктами огляду місця 

події є: будівельні майданчики, на яких проводяться будівельні роботи (54,2 %); 

приміщення офісів будівельних організацій, складські приміщення, керівники 

і (або) співробітники яких причетні до вчинення злочину або підозрюються 

у цьому (38,8 %); певні частини будівель (кабінети, офіси, поверхи та ін.), в 

яких, згідно з матеріалами провадження, мали проводитися будівельні 

(ремонтні) роботи (27,8 %); ділянки простору («територія під будівництво»), на 

яких планувалося зведення об’єктів (13,0 %); будівлі, споруди – об’єкти 

завершеного будівництва, зведені з порушенням проектно-кошторисної 

документації (7,4 %). 

Повнота та правдивість показань свідків залежить від вирішення низки 

тактичних завдань, зокрема, правильного визначення кола осіб, які володіють 

інформацією, що має значення для розслідування; визначення можливої 

зацікавленості свідків у результатах провадження чи залежності, у тому числі 

службової, від осіб, які можливо причетні до злочину; врахування соціальних 

і психологічних особливостей допитуваного для нейтралізації чинників, які 

негативно впливають (можуть впливати) на його поведінку під час допиту; 

ужиття заходів, спрямованих на упередження відмови від надання правдивих 

(повних) показань. 

Тактичні прийоми допиту свідків визначаються з урахуванням категорії 

допитуваних, до яких належать насамперед працівники контролюючих та 

правоохоронних органів (86,1 %); очевидці злочинів у сфері будівництва 
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(будівельники, охоронці, водії, бухгалтери тощо) – 56,8 %; інженерно-

технічний персонал (38,0 %); особи, які брали участь у провадженні слідчих 

(розшукових) дій як спеціалісти (34,6 %); співробітники оперативних та інших 

підрозділів, які проводили слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії 

(29,7 %). На особливості тактики допиту підозрюваного впливає значною 

мірою ситуація, в умовах якої триває така слідча (розшукова) дія. Конфліктна 

ситуація (траплялась у 34,0 % вивчених проваджень) виникає в разі, коли 

підозрюваний не має наміру сприяти стороні обвинувачення в отриманні повної 

та достовірної інформації (не визнає своєї участі у вчиненні кримінального 

правопорушення; наполягає, що не усвідомлював протиправного характеру своїх 

дій; перекладає вину на співучасників; відмовляється від давання показань або 

дає очевидно неправдиві (суперечливі) показання). 

Найчастіше місцями проведення обшуку та вилучення визначаються: 

приміщення замовника (виконавця) будівельних (ремонтних) робіт 

(бухгалтерія, юридичний, проектний, кошторисний відділи, архів); кабінет 

(офіс) керівника організації-забудовника; приміщення організації-контрагента, 

банків та інших фінансових установ, аудиторських організацій; місця 

проживання фізичних осіб (інвесторів); адміністративні, складські, виробничі, 

господарські та інші приміщення. До специфічних об’єктів пошуку в цій 

категорії проваджень належать початкові варіанти документів, що використано 

у цивільно-правових угодах з інвесторами, які в подальшому було відредаго-

вано; початкові варіанти проектно-кошторисної документації; чорнові записи, 

що відображають реальний облік обсягу та змісту будівельно-монтажних 

і ремонтних робіт, розрахунок грошових коштів, які обертаються у 

кримінальній схемі, у т.ч. витрати, прибуток і (або) «відкати»; особисті записи; 

комп’ютерна техніка та носії електронної інформації. Доцільно проводити 

груповий обшук (38,0 % проваджень) з одночасним вилученням предметів і 

документів за місцем проживання підозрюваного, в офісах та інших службових 

приміщеннях. 

У підрозділі 4.2 «Тимчасовий доступ до речей і документів як захід 

забезпечення кримінального провадження під час розслідування злочинів у сфері 

будівництва» встановлено, що злочини у сфері будівництва часто вчиняються 

шляхом використання прорахунків (порушень) в організації будівельного 

виробництва, його фінансуванні, обліку виконуваних робіт й оплаті праці 

робітників, унаслідок чого докази злочинної діяльності можливо відшукати в 

документації, що стосується функціонування будівельної організації. Крім того, 

будівельна діяльність унормована у відомчих (міжвідомчих) і локальних 

(наприклад, статутних) актах, державних стандартах. 

Наголошено, що процесуальний порядок отримання оригіналів чи копій 

будь-яких документів, навіть тих, що містять загальнодоступні відомості, 

пов’язаний з прийняттям відповідного рішення слідчим суддею чи судом 

(глава 15 КПК України). Адже при проведенні тимчасового доступу до речей 

і документів необхідно ознайомлюватися з документами, робити їх копії 

(за наявності достатніх підстав – вилучати), які можна поділити на такі групи: 

документи контролюючих органів, у яких зафіксовано факти порушення 

законодавства; документи про замовлення чи виконання будівельних 
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(ремонтних) робіт; акти списання матеріалів; звітні документи про проведені 

будівельні роботи; документація про облік та приймання матеріальних 

цінностей; рахунки за придбані матеріали в торговому підприємстві; рахунки 

між підрядною і субпідрядною організаціями з приводу виготовлення або 

заготівель матеріалів, а також щодо виконання різних будівельних і монтажних 

робіт; договори субпідряду; документи про зв’язок абонента (надання 

телекомунікаційних послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передавання); копії 

інформації з електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних 

терміналів систем зв’язку, камер відеоспостереження. Визначено особливості 

тактики вилучення документів залежно від місць їх зберігання, зокрема в 

офісах компаній-управителів коштів і забудовників, банківських установах, 

органах місцевої влади, підрозділах Державної архітектурно-будівельної 

інспекції, страхових компаніях, нотаріальних конторах, офісах операторів 

і провайдерів телекомунікацій.  

За результатами дослідження слідчої та судової практики встановлено, 

що специфіка фінансування процесу будівництва зазвичай зумовлює потребу в 

отриманні інформації, що становить банківську таємницю: на письмовий запит 

або з письмового дозволу власника такої інформації (п. 1 ч. 1 ст. 62 Закону 

України «Про банки і банківську діяльність»), за ухвалою слідчого судді, суду 

(ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України) або при проведенні слідчих 

(розшукових) дій (обшуку, допиту представників банку) та негласних слідчих 

(розшукових) дій, а також таємницю нотаріальних дій (практиці відомі правові 

колізії в разі вилучення за рішенням суду реєстру нотаріальних дій та печатки, 

їх огляду, відбирання експериментальних зразків підпису і печатки нотаріуса). 

У підрозділі 4.3 «Використання спеціальних знань під час встановлення 

обставин, що мають значення для кримінального провадження» 

проаналізовано порядок залучення слідчим різних категорій спеціалістів для 

надання консультацій та безпосередньої технічної допомоги (ст. 71 КПК 

України), витребування та отримання висновків ревізій та актів перевірок 

(ч. 2 ст. 93 КПК України), призначення експертиз (ст. 242 КПК України). 

Аргументовано, що на етапах розслідування злочинів у сфері будівництва 

важливо враховувати особливості законодавчого регулювання усіх процесів, 

що охоплюються даною сферою. З метою роз’яснення положень нормативно-

правових актів, що визначають правила (норми) проведення будівельних робіт, 

ознайомлення з особливостями бухгалтерського обліку та складанням 

фінансової звітності в будівельній організації, оцінювання змісту актів 

документальної ревізії або іншої перевірки, надання допомоги при підготовці 

до проведення окремих слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій 

слідчі звертаються за консультаціями до бухгалтерів (44,5 %), криміналістів 

(42,7 %), інженерів-будівельників (31,9 %) та інших категорій спеціалістів. При 

вирішенні питання про призначення ревізії або судово-економічної експертизи 

спеціаліст в галузі бухгалтерського обліку може надати слідчому консультацію 

щодо формулювання запитань ревізору чи експерту.  

Позапланові виїзні ревізії при досудовому розслідуванні злочинів у сфері 

будівництва сприяють виявленню фактів порушення законодавства, 

встановленню посадових і матеріально відповідальних осіб, які допустили або 
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вчинили кримінальні правопорушення. Найчастіше злочини у сфері 

будівництва вчиняють службові особи, вдаючись водночас до розкрадання 

майна, коштів, ухилення від сплати податків, нецільового використання коштів, 

виділених на будівництво тощо. Їх проведення дає змогу «відтворити» окремі 

обставини події злочину, підтвердити документально причетність до злочину 

окремих осіб та розмір завданих збитків.  

Зазначено, що практика призначення позапланових ревізій потребує 

законодавчого унормування терміну проведення відповідної перевірки, підстав 

її призначення, у тому числі додаткової та повторної ревізії, а також більш 

якісного формулювання питань (завдань) ревізору. Запропоновано зобов’язати 

підрозділи Державної аудиторської служби України розпочинати позапланову 

виїзну ревізію в строк, зазначений в ухвалі слідчого судді (з унесенням змін до 

Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового 

контролю в Україні»). Якщо ревізор унаслідок об’єктивних обставин не може 

завершити ревізію у визначений термін, строк її проведення може бути 

продовжено на необхідний для цього час з повідомленням слідчого судді.  

Здійснено аналіз найбільш поширених на практиці проблемних питань 

під час призначення позапланової виїзної ревізії, які стосуються: періоду 

призначення ревізії (суперечлива практика органів державного фінансового 

контролю, досудового розслідування та судів щодо встановлення строків 

проведення позапланової ревізії); підстав проведення позапланових ревізій (які 

нормативно не врегульовані в чинній редакції КПК України); ускладнень при 

призначенні повторної ревізії (через законодавчі обмеження слідчий 

позбавлений можливості перевірити шляхом ініціювання повторної 

позапланової ревізії ті відомості, які не були досліджені або неповно досліджені 

в межах раніше проведеної перевірки); неякісного складання клопотань (без 

належного обґрунтування підстав ревізії, неконкретні запитання ревізору). 

На основі матеріалів розслідування злочинів у сфері будівництва 

проаналізовано практику призначення та проведення судово-економічних 

(34,3 %) і будівельно-технічних (41,8 %) експертиз, що мають певну специфіку. 

Виникає також необхідність у проведенні технічної експертизи документів 

(47,2 %), почеркознавчої (39,8 %), комп’ютерно-технічної (35,0 %) експертиз та 

інших досліджень.  

Одним із проблемних є питання щодо необхідності призначення судово-

економічної експертизи за результатами документальної ревізії. Якщо недоліки 

(розбіжності), зазначені в матеріалах ревізії, неможливо усунути (з’ясувати) 

лише шляхом допиту ревізора, то призначають додаткову або повторну ревізію 

(перевірку), а за необхідності – судово-економічну експертизу. Результати 

позапланових ревізій дозволяють правильно сформулювати необхідні 

запитання в разі призначення будівельно-технічної і судово-економічної 

експертиз, своєчасно визначитися з призначенням інших видів досліджень  або 

проведенням процесуальних дій, а також сформулювати рекомендації щодо 

підготовки й проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на виявлення, 

вилучення та дослідження предметів і документів з ознаками речових доказів. 

Запропоновано переліки питань, що виносяться на вирішення будівельно-

технічної експертизи (з виокремленням необхідних матеріалів, які надаються 
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експерту) в разі необхідності дослідження відповідності: розробленої проектно-

технічної та кошторисної документації вимогам нормативно-правових актів у 

галузі будівництва (містобудівельним, протипожежним, санітарно-гігієнічним 

тощо); фактично виконаних будівельних робіт (збудованих об’єктів нерухомого 

майна) проектно-технічній документації та нормативам у галузі будівництва; 

вартості виконаних будівельних робіт обсягам і вартості, визначеним проектно-

кошторисною або первинною звітною документацією. Встановлено, що у 

26,0 % кримінальних проваджень призначалися послідовно документальна 

ревізія та комплексна судово-економічна й будівельно-технічна експертизи. 

 

ВИСНОВКИ 
 

У дисертації розв’язано важливу наукову проблему, що має надзвичайно 

актуальне значення для криміналістичної науки, слідчої та судової практики, 

а саме розроблено концепцію комплексної криміналістичної методики 

розслідування злочинів у сфері будівництва, яка ґрунтується на загальних 

положеннях теорії криміналістики, основах криміналістичної техніки, тактики 

і методики й містить теоретичні основи та необхідні практичні рекомендації 

суб’єктам сторони обвинувачення щодо збирання доказів у кримінальних 

провадженнях зазначеної категорії. Найголовніші з них наступні: 

1. З огляду на періодизацію криміналістичного забезпечення розслідування 

розкрадань та інших злочинів у будівельній галузі, на основі застосування 

міждисциплінарного підходу (теоретичних положень криміналістики, 

кримінального, адміністративного, екологічного, земельного, банківського 

права, кримінології, блоків відповідних економічних і технічних дисциплін), 

а також узагальнення вітчизняної й зарубіжної правозастосовної практики, 

обґрунтовано напрями диференціації та інтеграції наукових знань, важливих 

в аспекті пізнання загальних закономірностей злочинної діяльності у сфері 

будівництва та формування методологічних засад розслідування окремих видів 

(груп) злочинів. На основі ретроспективного аналізу наукових праць 

пріоритетними визнано такі напрями подальших досліджень у галузі 

криміналістичної методики: аналіз способів (технологій) підготовки, вчинення 

та приховування заволодіння майном (коштами) будівельних організацій 

шляхом привласнення, розтрати, зловживання службовим становищем 

(розкрадання), обману та зловживання довірою (шахрайства), а також 

пов’язаних з ними споріднених і супутніх злочинів у сфері службової і 

господарської діяльності та проти безпеки виробництва; застосування сучасних 

методів фактичного контролю та документального аналізу фінансово-

господарської діяльності будівельної організації у поєднанні з призначенням 

експертиз та іншими процесуальними діями, що в комплексі дозволяє вирішити 

завдання розслідування. 

2. Злочини у сфері будівництва визначені як криміналістично однорідна 

група суспільно небезпечних діянь, що містять спільні родові ознаки, зокрема: 

вчиняються у процесі здійснення професійної діяльності та полягають 

у порушенні норм і правил, що закріплені в регулятивному законодавстві 

(стандартах) і локальних нормативно-правових актах; предметами (знаряддями) 
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злочинів є будівельні обладнання, техніка, матеріали та інші специфічні речі, 

а також кошти, виділені на здійснення будівельних робіт; суб’єктами злочинів 

є учасники правовідносин у галузі будівництва, що охоплює проектно-

вишукувальні, монтажні та пусконалагоджувальні роботи, пов’язані зі 

зведенням і створенням (фінансуванням будівництва), зміною (реконструкцією, 

ремонтом, реставрацією) або знесенням будівель, споруд та інших об’єктів; 

сліди злочинної діяльності відображаються як у будівельній продукції, так і у 

відповідних господарських і фінансових документах; збиранню доказів 

учинення злочинів у сфері будівництва сприяє використання органами 

досудового розслідування спеціальних будівельно-технічних та економічних 

знань, що потребує додаткової фахової спеціалізації слідчих. Для подальшої 

диференціації криміналістичних методик важливе значення має розподіл 

злочинів залежно від виду будівництва, об’єкта посягання, способів підготовки, 

вчинення та приховування правопорушень, етапу (циклу) будівельних робіт, 

характеристик суб’єктів злочину. На рівні окремих (групових, видових 

і внутрішньовидових) методик подальшого наукового опрацювання потребує 

практика розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним 

шляхом зловживання службовим становищем (розкрадань), шахрайств, 

пов’язаних із залученням коштів інвесторів на будівництво, порушень правил 

безпеки під час проведення будівельних робіт, ознаки яких можуть об’єктивно 

поєднуватись (комбінуватись) у конкретних технологіях злочинної діяльності. 

3. Як сегмент злочинності в сучасному глобалізованому світі, злочини у 

сфері будівництва набувають спільних ознак та характеризуються певними 

закономірностями їх розслідування в різних країнах. Позитивним для 

врахування у вітчизняній практиці визнано зарубіжний досвід стосовно 

використання правоохоронцями різноманітних аналітичних інструментів 

шляхом моніторингу відомостей у державних реєстрах та інших відкритих 

інформаційних системах; удосконалення прийомів документального аналізу 

фінансово-господарської діяльності будівельних компаній (організацій) різних 

форм власності; проведення тактичних операцій з установлення ознак 

штучного завищення обсягів і вартості будівельних робіт; створення й 

забезпечення діяльності міжнародних слідчих груп; порядку забезпечення 

відшкодування шкоди, завданої інвесторам унаслідок шахрайств, пов’язаних із 

залученням коштів на будівництво; виявлення викраденого майна та 

запобігання вчиненню крадіжок будівельних матеріалів; цільової професійної 

підготовки (перепідготовки, підвищення кваліфікації та спеціалізації) слідчих 

у профільних освітніх закладах. З огляду на останню позицію і запроваджене 

в закладах вищої освіти МВС України стажування викладацького складу 

з відрядженням до органів поліції, запропоновано зосередити увагу на 

розвиткові навичок слідчого, його обізнаності щодо основ будівельної 

інженерії, фінансово-господарських операцій, які здійснюються на будівництві, 

особливостей бухгалтерського обліку, державних (тендерних) закупівель, 

оподаткування, документообігу та за іншими напрямами, пов’язаними 

з розслідуванням злочинів.  

4. Криміналістична характеристика злочинів (складів злочинів) у сфері 

будівництва містить такі елементи: спосіб підготовки, учинення та 
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приховування злочинів; обстановку вчинення злочину; предмет злочинного 

посягання; відомості про осіб, які вчинили злочини, злочинні групи та особу 

(осіб) потерпілого (потерпілих); слідову картину злочину. Пізнання 

закономірних зв’язків між зазначеними елементами (причинно-наслідкових, 

інформаційних, просторових і часових) сприяє успішному вирішенню завдань 

на всіх етапах розслідування та конкретизації застосованих криміналістичних 

прийомів і засобів. 

5. Спосіб учинення злочинів проти власності у сфері будівництва 

здебільшого є повноструктурним (75,0 % проваджень), що включає підготовку, 

вчинення та приховування (за виключенням окремих некваліфікованих 

крадіжок будівельних матеріалів). З огляду на специфіку джерел розкрадань 

у сфері будівництва (обліковані, резервні та сторонні цінності або необлікована 

продукція), виокремлено найбільш поширені способи вчинення привласнення, 

розтрати майна (матеріально-відповідальними особами) або заволодіння ним 

шляхом зловживання службовим становищем (з відповідними криміналістичними 

пошуковими ознаками), які поєднуються (комбінуються) з різними видами 

службових підроблень і корупційних діянь, незаконним втручанням у роботу 

автоматизованих інформаційних систем (баз даних) і комп’ютерних мереж, 

порушенням будівельних норм і правил безпеки при проведенні будівельних 

робіт. Шахрайства у сфері будівництва охоплюють комплекс підготовчих 

заходів, у тому числі з використанням переважно офіційних документів та 

здійсненням різних господарських операцій, як з метою заволодіння коштами 

інвесторів на різних етапах будівництва (створення) об’єктів нерухомості, так 

і приховування ознак злочинів проти власності під виглядом законної 

фінансово-господарської діяльності. Порушення будівельних норм і правил 

будівництва вчиняються шляхом як свідомого ігнорування вимог законодавства 

та правил безпеки під час виконання будівельних, ремонтних та інших видів 

робіт, так і бездіяльності, що полягає в невиконанні відповідальною особою 

(особами) обов’язків, передбачених нормативно-правовими актами 

і посадовими інструкціями. 

6. Характеристика структурних елементів обстановки вчинення злочину 

дає можливість встановити наявність безпосереднього зв’язку процесу 

будівництва з діяльністю підозрюваних осіб. Криміналістичне значення мають 

такі складові обстановки: стадії і технологічні цикли здійснення будівельних 

робіт; загальний стан контролю за зберіганням майна, фінансовою дисципліною 

та дотриманням правил безпеки; повноваження та відповідальність службових і 

матеріально-відповідальних осіб, їх доступ до предмета злочинного посягання. 

Специфіка функціонування будівельної організації визначає порядок 

здійснення та документального оформлення будівельних робіт, з урахуванням 

чого правопорушники (відповідно до свого службового становища, 

можливостей доступу до певних ресурсів, а також власних професійних 

якостей) за певних умов обирають конкретний спосіб учинення злочину. 

Найчастіше предметом злочинних посягань у сфері будівництва є будівельні 

матеріали та обладнання (58,7 %), кошти у готівковій і безготівковій формах 

(37,3 %) та інше майно. Зазвичай злочини вчиняють під час виконання 

правопорушниками своїх професійних функцій у процесі замовлення 
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(отримання дозвільних документів), спорудження нового об’єкта, зберігання 

(транспортування) будівельних матеріалів (інструментів, обладнання, техніки), 

здійснення контролю за проведенням фінансових операцій та безпекою робіт. 

Серед загальних ознак, що характеризують особу злочинця, найбільше 

значення має її професійний статус (службове становище, посада, характер 

повноважень, ступінь відповідальності). Здійснено статистичний розподіл 

(типологію) правопорушників з урахуванням характеру виконуваних ними 

професійних функцій на об’єкті будівництва, а також кримінально-правовими 

ознаками (виникнення умислу, мотив учинення злочину тощо). Характер 

і локалізація слідів найбільшою мірою пов’язані зі способом учинення злочину, 

безпосередньо визначаються діями (бездіяльністю) винуватих, які 

з урахуванням специфіки будівельної організації, документообігу, 

бухгалтерського обліку і звітності в ній, умов зберігання товарно-матеріальних 

цінностей, стану охорони об’єктів і контролю залишають криміналістично 

значимі відображення (сліди), дослідження яких має важливе значення для 

встановлення ознак злочинів та причетних до нього осіб. 

7. Комплексна криміналістична методика розслідування злочинів у сфері 

будівництва – це розроблена на основі аналізу практики органів досудового 

розслідування структурована система узагальнених відомостей про особливості 

криміналістичної характеристики злочинів певних груп, об’єднаних на основі 

криміналістично значимих ознак, що включає в себе загальні положення 

(основи) та окремі (групові, видові, внутрішньовидові) методики, в основі яких 

– типові програми (алгоритми) проведення слідчих (розшукових), негласних 

слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, а також організаційних 

(контрольних) заходів (їх комплексів) на різних етапах розслідування 

з урахуванням слідчих ситуацій. У роботі запропоновано універсальну 

теоретико-прикладну модель розслідування різних за кримінально-правовим 

складом діянь (корисливих посягань на власність, службових зловживань 

і порушень правил безпеки будівельних робіт), яка дозволяє використовувати 

напрацьовані наукою і практикою рекомендації з урахуванням специфіки 

будівельної галузі.  

8. У структурі комплексної криміналістичної методики розслідування 

злочинів у сфері будівництва виокремлено групові методики розслідування 

привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання 

службовим становищем (розкрадань), шахрайств, пов’язаних із залученням 

коштів інвесторів на будівництво житла, а також порушень правил безпеки під 

час будівництва, які містять цільові програми (алгоритми) проведення слідчих 

(розшукових) й інших процесуальних дій, а також організаційних 

(контрольних) заходів, до яких належать: вилучення (шляхом тимчасового 

доступу), огляд та дослідження офіційної документації, що містить відомості 

про факти розкрадань та інших злочинів; застосування методів фактичного 

і документального контролю (інвентаризація, контрольний обмір, економічний 

та документальний аналізи) як самостійно (із залученням спеціалістів 

відповідного профілю), так і комплексно (під час проведення ревізії будівельної 

організації); допит певних категорій свідків, потерпілих і підозрюваних; 

призначення (з урахуванням актів ревізій, матеріалів службових розслідувань 
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та інших перевірок) та проведення  експертиз (у тому числі комісійних 

і комплексних), зокрема будівельно-технічної, інженерно-технічної, судово-

економічної, техніко-криміналістичної та почеркознавчої. 

9. В розслідуванні привласнення, розтрати майна або заволодіння ним 

шляхом зловживання службовим становищем (розкрадань) у сфері будівництва 

важливе значення має ситуаційний підхід. Слідчі ситуації початкового етапу 

розслідування диференційовано на сприятливі, несприятливі та нейтральні. 

До загальних завдань розслідування в досліджуваній категорії кримінальних 

проваджень належать: встановлення події розкрадання; визначення способу та 

предмета злочинного посягання; виявлення та викриття осіб, які вчинили 

розкрадання; вивчення системи організації будівництва; визначення характеру 

та розміру шкоди, завданої злочином; виявлення та закріплення слідів злочину; 

встановлення зв’язків розкрадання з іншими складами злочинів; виявлення 

причин та умов, які сприяли вчиненню розкрадань. Практика збирання доказів 

органами досудового розслідування потребує впровадження сучасних форм 

і методів роботи з документальними (у т.ч. електронними) джерелами 

інформації та фактичними даними. Причому найчастіше застосовуються 

інвентаризація та контрольний обмір (зведених будівель і споруд, об’єктів 

незавершеного будівництва), економічний та документальний аналіз 

(арифметична і формальна перевірки; зустрічна перевірка і взаємний контроль; 

співставлення фактичних обсягів і вартісних показників) як самостійно, так 

і під час ревізії будівельної організації, що у поєднанні з процесуальними діями 

дає змогу встановити фактичний стан фінансово-господарської діяльності, 

виявити ознаки розкрадань та інших порушень, встановити (підтвердити) 

причетність до них певних категорій службових і матеріально-відповідальних 

осіб, точно (орієнтовно) встановити розмір завданої правопорушеннями шкоди.  

Заволодіння коштами чи майном під приводом виконання зобов’язань щодо 

будівництва може бути кваліфіковано як шахрайство лише в разі, якщо винувата 

особа до одержання коштів мала прямий умисел їх привласнити, усвідомлювала 

відсутність реальних можливостей виконати взяті на себе зобов’язання. Про такі 

наміри фігуранта можуть свідчити: аналіз складених (підписаних) ним документів 

цивільно-правового, господарського, фінансового характеру; показання свідків, 

потерпілих і підозрюваних; протоколи за результатами проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій; акти ревізій (інших спеціальних перевірок); матеріали 

органів державного контролю та нагляду. 

На початковому етапі розслідування порушення правил безпеки під час 

будівництва важливо зібрати (зафіксувати) матеріальні сліди надзвичайної 

події як безпосередньо (під час огляду), так і за результатами службових 

розслідувань (перевірок), проведених за фактом настання (загрози настання) 

певних кримінально значимих наслідків. На основі зібраних первинних 

матеріалів висуваються і перевіряються версії про характер події, що трапилася, 

виявляються ознаки правопорушень в діях (бездіяльності) службових та інших 

відповідальних осіб, встановлюються інші фактичні обставини, на основі чого 

планується і здійснюється подальше розслідування. 

10. Серед завдань огляду документів головним є виявлення ознак, що 

свідчать про матеріальне або інтелектуальне підроблення, а також порушень при 
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їх складанні. У провадженнях про злочини у сфері будівництва об’єктом огляду 

мають бути різні предмети офісної електронної техніки – персональні 

комп’ютери, цифрові пристрої для зберігання електронної інформації. Типовими 

об’єктами огляду місця події є будівельні майданчики, на яких проводяться 

будівельні роботи; ділянки простору («територія під будівництво»), на яких 

планувалося спорудження об’єктів будівництва; новобудови (будівлі, споруди, їх 

частини), зведені з порушенням проектно-кошторисної документації; частини 

будівель (житлові, офісні або технічні приміщення), у яких проводяться ремонтні 

(реставраційні, монтажні) роботи; складські приміщення; службові кабінети 

керівників (інших категорій працівників) будівельних організацій, які можуть 

бути причетні до вчинення злочину. 

Систематизовано обставини, які необхідно встановити під час допиту, 

з диференціацією тактичних прийомів одержання показань різних категорій 

свідків (службових осіб, які безпосередньо керували будівельними роботами, 

проводили перевірки та виявляли порушення; представників організації-

замовника, підрядних та субпідрядних організацій; працівників кадрових 

і фінансових служб, робітників, водіїв, охоронців та інших категорій персоналу 

будівельної організації); потерпілих (фізичних осіб або представників суб’єктів 

господарювання), яким завдано шкоду внаслідок вчинення кримінального 

правопорушення; підозрюваних (керівників, службових і матеріально-

відповідальних осіб, інших категорій працівників будівельної організації). 

Серед питань, що підлягають обов’язковому з’ясуванню під час допиту, 

найбільш специфічними є факти отримання та використання коштів 

і матеріальних активів, цільовим призначенням яких є здійснення будівельних 

(ремонтних) робіт; зміст нормативно-правових (у т.ч. локальних) актів, 

будівельних норм і стандартів, на підставі яких здійснювались певні роботи, 

виділялись та розподілялись кошти та матеріали, було забезпечено технічний 

контроль та нагляд, уточнення результатів проведених ревізій, інших перевірок. 

Найчастіше місцями обшуків та вилучення визначаються приміщення 

замовника (виконавця) будівельних (ремонтних) робіт: бухгалтерія, 

юридичний, проектний, кошторисний відділи, архів, кабінет (офіс) керівника 

організації-забудовника, організації-контрагента, банків та інших фінансових 

установ, аудиторських організацій і дозвільних служб, адміністративні, 

складські, виробничі, господарські та інші приміщення.  

11. Предметами тимчасового доступу (виїмки) під час розслідування 

злочинів у сфері будівництва є договірна, дозвільна, проектно-кошторисна, 

технічна і виробнича документація будівельних та інших організацій, яку умовно 

розподілено на групи (нормативні, організаційно-розпорядчі та фінансово-звітні 

документи, матеріали внутрішніх та зовнішніх перевірок, цивільно-правові та 

господарсько-правові угоди). Місцями їх можливого зберігання є офіси компаній-

забудовників (управителів коштів), фінансові установи, місцеві державні 

адміністрації, підрозділи державного архітектурно-будівельного нагляду, 

нотаріальні контори, офіси операторів і провайдерів телекомунікацій. Під час 

розслідування злочинів у сфері будівництва часто виникає потреба в отриманні 

інформації, що становить банківську таємницю і таємницю нотаріальних дій. 

Зважаючи на потреби практики, запропоновано ст. 163 КПК України доповнити 
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положенням про те, що слідчий суддя, приймаючи рішення про застосування 

цього заходу забезпечення кримінального провадження, має право надати дозвіл 

на проведення обшуку, якщо особа не виконує обов’язок надати слідчому 

тимчасовий доступ до речей і документів. 

12. Під час розслідування злочинів у сфері будівництва виникає 

необхідність у залученні різних категорій спеціалістів (інженерів-

будівельників, аудиторів, бухгалтерів, криміналістів) з метою використання їх 

пояснень і консультативної (технічної) допомоги при підготовці до проведення 

окремих слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, фахового 

роз’яснення положень нормативно-правових актів, що визначають правила 

проведення будівельних робіт, ознайомлення з особливостями бухгалтерського 

обліку та складанням фінансової звітності в будівельній організації, 

оцінювання змісту актів ревізії або іншої перевірки.  

Органи досудового розслідування, як ініціатори проведення 

позапланових ревізій, оцінюють наданий акт перевірки, з огляду на можливість 

його використання як джерела доказів у кримінальному провадженні. Під час 

перевірки будівельної організації особливу увагу слід звертати на повноту 

встановлення і належний порядок документування фактів порушення 

законодавства (будівельних норм і державних стандартів) службовими 

і матеріально відповідальними особами. За результатами ревізій готуються 

рекомендації щодо проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних 

дій, спрямованих на виявлення, вилучення і дослідження речей і документів. 

В разі необхідності акти ревізій можуть бути перевірені шляхом допитів 

ревізорів, призначення додаткових (повторних) ревізій або окремих видів 

експертиз (зокрема судово-економічної і будівельно-технічної), проведення 

слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, спрямованих на вилучення 

та дослідження предметів і документів з ознаками речових доказів. 

Практика позапланових ревізій (у тому числі додаткових і повторних) 

потребує законодавчого унормування підстав їх призначення і термінів 

проведення, а також більш якісного юридичного формулювання запитань 

(завдань) ревізору. Запропоновано внести зміни до окремих положень КПК 

України та Закону України «Про основні засади здійснення державного 

фінансового контролю в Україні», зобов’язавши підрозділи Державної 

аудиторської служби України розпочинати позапланову виїзну ревізію в строк, 

зазначений в ухвалі слідчого судді. Якщо ревізор унаслідок об’єктивних 

обставин не може завершити перевірку у визначений термін, строк її 

проведення може бути продовжено з повідомленням слідчого судді.  

Під час розслідування злочинів у сфері будівництва призначаються 

судово-економічні та будівельно-технічні експертизи, проведення яких має 

певну специфіку. Зокрема, серед проблемних є питання щодо необхідності 

призначення судово-економічної експертизи та її різновидів (бухгалтерська, 

фінансово-економічна, інженерно-економічна) з метою перевірки повноти 

і обґрунтованості акту документальної ревізії щодо можливих порушень в діях 

керівників, службових та матеріально-відповідальних осіб, а також уточнення 

розміру завданої правопорушенням матеріальної шкоди. Будівельно-технічна 

експертиза дозволяє визначити відповідність проведених будівельних робіт 
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нормативно закріпленим стандартам і правилам, правильність складання 

проектно-кошторисної документації, встановити фактичні обсяги виконаних 

робіт, витрачених будівельних матеріалів та їх вартість, підтвердити 

обґрунтованість застосування норм і розцінок на окремі види робіт тощо. 

Виникає також необхідність у проведенні технічної експертизи документів 

(з’ясування способів їх підроблення), почеркознавчої (встановлення конкретних 

виконавців підписів і тексту), комп’ютерно-технічної та інших експертиз.  
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Дисертація є комплексним монографічним дослідженням теоретичних та 
практичних проблем розслідування злочинів у сфері будівництва. У роботі 
окреслено підходи до визначення поняття, ознак, а також криміналістичної 
класифікації таких діянь. Надано порівняльно-правову характеристику 
основних моделей досудового розслідування злочинів у сфері будівництва в 
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методики расследования этих преступлений, а также отдельных методик 
(присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления 
служебным положением (хищений) в сфере строительства; мошенничеств, 
связанных с привлечением средств инвесторов на строительство жилья; 
нарушений правил безопасности при строительстве). 

Разработана криминалистическая классификация преступлений, 
предусматривающая следующие критерии разделения: родовой объект; 
способы и технологии совершения; этап строительства, на котором совершено 
преступное посягательство; субъект преступления. 

Установлено, что криминалистическая характеристика преступлений в 
сфере строительства содержит собственные особые составляющие, 
помогающие определить пути и методы проведения досудебного 
расследования. Элементы в их взаимосвязи предоставляют возможность 
сосредоточить усилия органов расследования на получении информации об 
условиях, в которых было совершено уголовное преступление, указать на 
предмет непосредственного посягательства, время, место и способ совершения 
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уголовного правонарушения. Также это позволяет определить мотив и цель 
уголовного правонарушения, выяснить механизм следообразования, указать на 
материальные ценности, денежные средства, строительные материалы, 
инструменты, технику и другие объекты, в отношении которых было 
совершено преступное посягательство. 

Выделены научные основы формирования методики расследования 
преступлений в сфере строительства, определена система и намечены 
перспективы формирования отдельных (специальных и групповых) методик. 
Установлено, что комплексная методика расследования преступлений в сфере 
строительства – основанная на анализе практики органов досудебного 
расследования и структурированная система сведений об особенностях 
криминалистической характеристики преступлений определенных видов 
(групп), включая соответствующие программы (комплексы) процессуальных 
действий на разных этапах досудебного производства. 

Сформированы предложения на основе анализа опыта и методик 
расследования преступлений в сфере строительства в ряде западноевропейских 
стран, государствах – бывших советских республиках и США по созданию и 
функционированию международных следственных групп; использованию 
правоохранителями различных аналитических инструментов, методов анализа 
документации строительных компаний и фирм-контрагентов; применению 
порядка обеспечения возмещения вреда, причиненного уголовным 
преступлением; учету особенностей выявления похищенного имущества и 
предупреждения совершения преступлений против собственности; анализу 
информации из государственных реестров и других открытых источников; 
целевой профессиональной подготовки (специализации) следователей в 
профильных образовательных полицейских заведениях и тому подобное. 

Обоснована целесообразность использования при расследовании 
преступлений в сфере строительства отдельных тактических приемов допроса 
свидетелей в зависимости от категории допрашиваемых. К ним относятся: 
работники контролирующих и правоохранительных органов, инженерно-
технический персонал, сотрудники оперативных подразделений, проводивших 
негласные следственные (розыскные) действия, лица, принимавшие участие в 
производстве следственных (розыскных) действий как специалисты, очевидцы 
преступлений в сфере строительства. 

Доказано, что временный доступ к вещам и документам во время 
досудебного расследования преступлений в сфере строительства признается 
в равной степени целесообразным на различных его стадиях, поскольку 
является одним из наиболее эффективных методов проверки и поиска 
доказательственной информации. Даны рекомендации относительно порядка 
изъятия документов, которые необходимо обрабатывать в ходе расследования 
уголовного производства, в том числе путем проведения временного доступа. 

Аргументировано, что внеплановые выездные ревизии во время 
досудебного расследования преступлений в сфере строительства являются 
эффективным инструментом выявления фактов нарушения законодательства, 
установления должностных и материально ответственных лиц, причастных к 
совершению хищений и других категорий преступлений. 
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Раскрыты особенности привлечения специалистов различного профиля 
(бухгалтеров, инженеров-строителей, товароведов и др.), а также назначения 
и проведения судебно-экономических, строительно-технических и прочих 
экспертиз.  

Ключевые слова: методика расследования преступлений, преступления 
в сфере строительства, криминалистическая классификация, криминалистическая 
характеристика преступлений, присвоение, растрата имущества или завладение 
им путем злоупотребления служебным положением, мошенничество, связанное 
с привлечением средств на строительство, нарушение правил безопасности 
в процессе строительства, типичные следственные ситуации, ревизия, 
строительно-техническая экспертиза. 

 

SUMMARY 

 

Andrii Zapototskyi. Theoretical grounds and practice of crimes 

investigation in the field of construction. – Qualifying scientific work as a 

Manuscript. 

Dissertation on Doctor of Legal Sciences degree on specialty 12.00.09 – 

criminal proceedings and criminalistics; forensic examination; operative search 

activity. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, the Ministry of Education 

and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

Dissertation is a complex monographic research of theoretical and practical 

problems of crimes investigation in the field of construction. Approaches to 

definition of this term have been outlined; its features have been emphasized; 

criminalistic classification of crimes as a methodological foundation for developing 

of separate methods of such crimes investigation has been conducted. Comparative 

legal characteristic of main models of crimes pre-trial investigation in the field of 
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method and situation, target of crime, person who commit crimes, trace situation) 

have been disclosed. Methods of investigation of appropriation, embezzlement of 
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assets for housing construction, violation of labor protection and safety rules during 
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